
 
 
проф. Шевчук В.О. Світові фінанси   магістерська програма 
 
1. Етапи становлення сучасної світової фінансової системи: загальна характеристика  

Архітектура світової фінансової системи. Національні фінансові системи: американська, європейська, японська. Золотий 
стандарт. Засадничі риси Бреттон-Вудської системи фіксованих обмінних курсів (1946―1973 рр.). Створення МВФ (1944 р.). 
Особливості світової фінансової системи після відмови від Бреттон-Вудської системи фіксованих обмінних курсів. Ямайська 
угода (1976 р.). Етапи європейської монетарної інтеграції. Світова фінансова криза (2008─2009 рр.): засадничі причини, хроно-
логія подій, реакція на кризові явища, вплив на економіку США та вплив на економіки країн Західної Європи, глобальні наслідки. 
Загальні механізми «бульбашки» на ринку нерухомості. Оцінка дій Федеральної резервної системи (ФРС). Коротко- та довго-
строкові наслідки фінансової кризи.  

2. Координація економічної політики  промислових країн та її наслідки для країн світової „периферії”  

Актуальні питання координації економічної політики у світовій економіці. „Трилема” макроекономічного вибору як потрійна 
несумісність: фіксованого обмінного курсу, мобільності капіталу і автономії монетарної політики. Інструменти координації еконо-
мічної політики: процентна ставка, сальдо бюджету, валютні інтервенції. Переваги і кошти координації економічної політики. 
Основні цілі міжнародних фінансових угод. Угоди Plaza (1985 р.) і Луврська (1987 р.). Міжнародний цикл ділової активності. Гло-
бальні та регіональні шоки. Погляди Ф. Хаєка на єдину „світову” грошову одиницю. Вплив глобальних дисбалансів на функціону-
вання основних світових валют. Риси „світової” грошової одиниці.. Вплив змін обмінного курсу євро/долар на поведінку приват-
них інвесторів. Теоретичні засади формування валютних союзів. Теорія оптимальних валютних зон. „П’ять” тестів для запровад-
ження євро. Досвід формування валютних союзів: Європейського валютного союзу, Східнокарибського валютного союзу, 
Африканської зони франка. Досвід функціонування EMU: системи ERM-I і ERM-II. Чинники „слабкості” євро в 2000―01 рр. 
Доцільність фіскальної конституції для країн єврозони. Перспективи єдиної грошової одиниці країн Південно-Східної Азії та 
Латинської Америки. Сучасна критика теорії валютних союзів..  

3. Сучасні проблеми надмірного державного боргу: міжнародний вимір 

Ґенеза державного боргу промислових країн. Програми державного «рятування» економіки 2008─2010 рр. як безпосередня 
причина поглиблення боргових проблем сучасного світу. Оцінка дієвості фіскальних стимулів: теоретична інтерпретація і 
практичні результати. Тотожність Рікардо. Анти-кейнсіанські ефекти фіскальної політики. Зв’язок між потоками капіталу і сальдо 
бюджету. Фіскальна стійкість і самодостатність державного боргу. Емпіричні підходи до визначення фіскальної стійкості за 
допомогою різноманітних індикаторів або структурних статистичних тестів.  Леверидж.  Шляхи скорочення державного боргу до 

«безпечного» рівня. Макроекономічний вплив програм «згортання» фіскальних стимулів у промислових країнах.  

4. Механізми фінансових криз 

Джерела нестабільності на світових ринках: недосконалість очікувань (іrrational exuberance), слабкість державних регулято-
рів під час фінансової лібералізації, поширення вторинних цінних паперів, надмірна ліквідність світових фінансових ринків. 
Внутрішні та зовнішні причини підвищеного ризику внаслідок фінансової лібералізації. Канали поширення кризових явищ: спіль-
ний зовнішній шок (процентна ставка в США, обмінний курс євро/долар), торговельні зв’язки, вплив третіх країн (спільний пози-
чальник, симетрична залежність від портфельних інвесторів), ринкові “сентименти”. Типи фінансових криз: валютна, банківська, 
боргова, фондова, “інфекційна”. Cтандартні причини валютної кризи: завищений RER, недостатні валютні резерви, переважання 
короткочасних боргових зобов’язань, розбалансованість банківської системи, доларизація боргових зобов’язань. Моделі фінан-
сових криз: першого покоління (модель Кругмана), другого покоління (очікувань, що самосправджуються, ліквідності й “набігів” 
вкладників, асиметрії інформації), моделі третього покоління (надмірне кредитування, ефект “зараження”). Ефект Мінські. Інди-
катори фінансової кризи: низьке покриття валютними резервами грошової бази, нарощування зовнішнього боргу, погіршення 
сальдо поточного рахунку, погіршення умов торгівлі, “кредити/ВВП”, висока банківська маржа, завищений RER. Уроки різнома-
нітних фінансових криз: заборгованості країн, що розвиваються (1982─1984 рр.), мексиканської (1994─1995 рр.), азійської 
(1997─1998 рр.), російської (1998 р.), бразильської (1999 р.), аргентинської (2001─2002 рр.). Шляхи підвищення стійкості до 
нестабільності потоків капіталу.  

5. Актуальні підходи до регулювання потоків капіталу 

Взаємозв’язок між макроекономічним середовищем і ступенем розвитку фондових ринків. Переваги міжнародних потоків 
капіталу. Недоліки надмірної відкритості для потоків капіталу. Залежність макроекономічних ефектів під час припливу-відпливу 
капіталу від ринкової інфраструктури. Проблеми фондових ринків країн, що розвиваються. Амплітуда, часові параметри, регіона-
льна і секторальна композиція потоків капіталу. Зміни в структурі потоків капіталу протягом останніх десятиліть. Внутрішні та  
зовнішні чинники потоків капіталу. Коротко- і довгострокові наслідки фінансової лібералізації. Різновиди обмежень на рух капіта-
лу. Вплив оподаткування потоків капіталу на показники фондових індексів, стабільність і ліквідність фондових ринків. Аргументи 
на користь регулювання потоків капіталу. Аргументи опонентів обмеження вільного руху капіталу. ”. Макро- та мікроекономічні 



 
кошти обмежень на потоки капіталу.  Небезпека фінансових інновацій для стабільності фондових ринків зокрема і макроеконо-
мічного середовища загалом. Дискусія щодо макроекономічних ефектів податку Тобіна. Особливості становлення „виникаючих” 
ринків у країнах Латинської Америки, Південно-Східної Азії та Південно-Східної Європи. Підвищена гострота „трилеми” в еконо-
мічній політиці для „виникаючих” ринків. Причини проциклічної фіскальної і монетарної політики. Поширеність „проміжних” сис-
тем обмінного курсу на „виникаючих” ринках. Засоби профілактики негативних наслідків припливу-відпливу капіталу: стериліза-
ція монетарних ефектів платіжного балансу, структурні заходи, прямі обмеження. Досвід використання  обмежень для потоків 
капіталу в Чилі, Бразилії, Колумбії, Малайзії і Таїланді. Важливість доповнення лібералізації потоків капіталу адекватними змі-
нами у фіскальній і монетарній політиці, а також заходами щодо зміцнення фінансового та корпоративного сектора. Доцільність 
державних гарантій для портфельних інвесторів. Органи валютного контролю: офіційні/приватні, національні/міжнародні. Розви-
ток системи валютного контролю в Україні.  

6. Пропозиції щодо реформування світової фінансової системи 

Дискусія щодо напрямів реформування світової фінансової системи: 1) підвищення стабільності потоків капіталу, 2) поліп-
шення банківського нагляду, 3) вибір системи обмінного курсу, 4) доцільність та способи реалізації функції кредитора „останньої 
інстанції”. Пропозиція Д. Сороса щодо створення міжнародного центрального банку. Пропозиції Р. Маккіннона про монетарний 
стандарт ХХІ ст. (CMS21): валютні зони для основних світових валют, вільна конвертація валют за операціями поточного і 
фінансового рахунків, принципи узгодження грошово-кредитної політики, способи стерилізації монетарних ефектів платіжного 
балансу тощо. Напрями зміцнення світової фінансової системи: прозорість, впорядкована інтеграція міжнародних фінансових 
ринків, залучення приватного сектора до запобігання кризам та подолання їх наслідків. Доцільність ліцензування операцій з 
вторинними цінними паперами та обмеження принципу фінансового важеля. Економічні цілі для міжнародних фінансових інсти-
туцій: 1) підвищення ліквідності світового ринку капіталів, 2) стимулювання інституційних реформ у правовій і фінансових систе-
мах країн, що розвиваються, 3) ефективне вирішення світових проблем (ВІЛ/СНІД, малярія, пташиний грип тощо), 4) зменшення 
бідності у найбідніших країнах світу, 5) запровадження стандартизованих процедур збору і обробки адекватної економічної 
інформації. Принципи діяльності міжнародних фінансових організацій: повага до суверенітету, ефективний розподіл функціона-
льних обов’язків між окремими організаціями, прозорі обмеження на адміністративні дії, вибір інструментів економічної політики 
відповідно до їх ефективності, прозорість адміністративного менеджменту, рівномірний розподіл тягаря фінансової допомоги 
біднішим країнам. Причини недостатньої ефективності МВФ в останні десятиліття. Висновки комісії Мелтцера щодо напрямів 
поліпшення діяльності МВФ і Світового банку. Альтернативна позиція комісії Cаммерса.  
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Контроль знань: 

Домашні завдання 3х2 6  
Контрольні роботи 2х10 20 
Експрес-завдання  5х2 10 (лекції) 
   5х2 10 (практичні завдання) 
Тести   2x10 20 (комп’ютерний варіант) 
   5х2 10 (лекції та практичні заняття) 
Всього    76 


